פרוטוקול מליאה מספר  17מתאריך 2.12.2019
משתתפים :אייל בלום ,דוד מזרחי ,אוסי וינטר ,יואב מויאל ,שגיא קליין ,אודי בר ,ארבל בן -נובל ,רבקי אופיר ,יואב מויאל.
נוכחים :רו"ח רויטל טריפלר ,עינב דורי ,מיכל זיו – חורש ,רינה פרץ גל ,אודי שגב ,אשר לביא ,עז עפרוני ,עו"ד רועי פטריק ,אייל
גמליאל – מבקר המועצה ,תמר שנאן ,אורן בר לבן ,יואב ברנס.
רשמה :מיכל זיו  -חורש.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  16מתאריך .25.11.2019
אישור חוזר של פרוטוקול מליאה מס'  15מתאריך .18.11.2019
 .2אישור מינוי עירית שחר רווה ,כיועצת למעמד האישה במועצה.
 .3אישור פרוטוקול ועדת השמות המקומית של רחובות ביישוב ספיר.
 .4אישור מינוי ראש המועצה אייל בלום ,כנציג המועצה באשכול נגב מזרחי ועינב דורי כממלאת מקום באשכול.
 .5אישורי המלצת ועדת הביקורת – דיון בהשתתפות אייל גמליאל.
 .6אישור הדוח ביקורת המפורט לשנת  -2018דיון בהשתתפות אייל גמליאל.
 .7אישור הדוח הביקורת המבוקר לשנת  -2018דיון בהשתתפות אייל גמליאל.
 .8אישורי תב"רים.
 .9אישור הצעת תקציב המועצה לשנת .2020
 .10בקשת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה "שלהב" להקמת מפעל לקנאביס רפואי -מוזמן אייל פוליקר.
 .11עדכונים.
דיון והחלטות :
 .1הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  16מתאריך .25.11.2019
הוחלט לאשר פה אחד בשנית את פרוטוקול מס'  15מתאריך  ,18.11.2019בעקבות תוספת בפרוטוקול לבקשת יואב מויאל :
"תכנון יישוב ספיר לא הוצג ליישוב".
 .2הוחלט לאשר פה אחד את מינוי עירית שחר רווה ,כיועצת למעמד האישה במועצה.
 .3הוחלט לאשר פה אחד את החלטת ועדת השמות המקומית מיום  02.12.2019של רחובות ביישוב ספיר.
 .4הוחלט לאשר פה אחד את מינוי ראש המועצה אייל בלום ,כנציג המועצה באשכול נגב מזרחי ואת עינב דורי כממלאת מקום
באשכול.
 .5הוצג פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מיום  28.11.2019ע"י מבקר המועצה אייל גמליאל.
רויטל טריפלר הציגה למליאה התייחסות לסעיפים שהועלו ונערך דיון בהתאם .ועדת ביקורת מבקשת הצטרפות של נציג
מליאה לוועדה .הקריטריונים לבחירת הוועדים יבדקו ע"י מנכ"לית המועצה ויובאו למליאה בהתכנסות הבאה.
 .6הוחלט לאשר פה אחד את דוח הביקורת המפורט לשנת .2018
 .7רויטל טריפלר הציגה את דוח הביקורת המבוקר לשנת  .2018הדו"ח אושר פה אחד ע"י המליאה.

 .8הוחלט לאשר תב"ר חדש מס'  833עבור הקדמת תכנון לשדרוג המבנה (מקיף שיטים) בפני רעידת אדמה בסך של ₪ 173,550
מענק משרד החינוך.
 .9ראש המועצה אייל בלום הציג את תוכניות העבודה של המועצה לשנים הקרובות וסקר את הפרויקטים השונים שנעשו
ביישובי הערבה.
רויטל טריפלר הציגה את הצעת התקציב לשנת  2020ואת השינויים המרכזיים בתקציב.
נערך דיון לפיו:
א .המליאה מבקשת שעודד קינן ויעל אלון יגיעו לתת סקירה בפני המליאה בנוגע לפרויקט הזנבנים והעלויות המתוקצבות.
ב .בענין טיפול המועצה במערכת הביוב בפארן ,מאחר ושפכי רפתות מוזרמים למערכת הביוב של המושב ,על המושב לוודא
כי בכל הרפתות מותקנות מערכות טיהור על פי הרגולציה המחייבת .הזרמת שפכי רפתות חייבת להיות ב"איכות" הנקבעת
ע"י רשות המים.
ג .הוחלט ברב קולות לאשר העלאת תקציב הצטיידות הגנים לארבעת המושבים שאינם בניהול המועצה (פארן ,חצבה ,עין
יהב וצופר) מ  ₪ 15,000לישוב ל ₪ 20,000 -לישוב לשנת .2020
הוחלט לאשר פה אחד את תקציב המועצה לשנת  2020בסך כולל של .₪ 48,861,220
 .10אייל פוליקר חבר מושב צופר  -חקלאי ויזם ,הציג את תוכנית מפעל הקנאביס הרפואי שהוא ושותפיו לחברת קנערבה
תעשיות בע"מ מבקשים להקים באזור התעשייה בספיר.
על מנת להתחיל את תכנון המפעל במגרש מס'  14באזור התעשיה שלהב ,אייל פנה למליאה בבקשה לאשר לחברת קנערבה
תעשיות בע"מ המלצה מטעם המועצה להקצאת הקרקע לחברה בפטור ממכרז.
הוחלט לאשר פה אחד את המלצת המועצה להקצאת המגרש בפטור ממכרז לחברת קנערבה תעשיות בע"מ  ,לצורך הקמת
מפעל לקנאביס רפואי .תוקף המלצת המועצה הינו עד תום שנת  2020ובמידה ולא תוקצה הקרקע לחברה עד תום  ,2020יבוא
הנושא לדיון נוסף במליאה.
 .11עדכוני ראש המועצה:
א .היום (שני) התקיים ביקור של שר החינוך  -הרב רפי פרץ .במהלך הביקור ניתנה סקירה דמוגרפית והועלו בפניו האתגרים
בחינוך בערבה .השר ביקר בבתי הספר היסודי והתיכון ובמכינת עין יהב והתרשם מאוד ממסגרות החינוך בערבה.
ב .בשבוע שעבר אייל וראש המועצה של חבל אילות – חנן גינת ,היו אצל שר התחבורה ח"כ בצלאל סמוטריץ' ,והעלו בפניו
את נושא הרחבת כביש  90ומעלה עקרבים .במהלך הביקור הועלו הצעות שונות לטיפול בכביש .ראש המועצה ביקש כי
ההרחבה הבאה תהייה מצומת הערבה דרומה .החלטות יתקבלו עם כינונה של ממשלה חדשה.
ג .בשבוע שעבר הגיע לביקור בערבה מנכ"ל משרד התקשורת .ראש המועצה ורועי פטריק נפגשו איתו והעלו בפניו את בעיית
תשתיות הסלולר והאינטרנט .לדבריו לא התקבלו עד היום תלונות מהתושבים ולכן אין התייחסות מספקת לנושא .אייל
מבקש מבעלי התפקידים בישובים להעביר את המסר לתושבים ולפנות למשרד התקשורת בכל בעיה שמתעוררת.
ד .בשבוע שעבר ,נפגשו אייל ונדב אילון  -קב"ט המועצה ,עם מנכ"ל מד"א – אלי בין והמשנה למנכ"ל .במהלך הפגישה אייל
העלה בפניו את הצורך בהפעלת משמרת נוספת בנקודת ההזנקה של מד"א בישוב ספיר .סוכם כי החל מתאריך 15.1.2019
תתווסף משמרת של כונן מד"א בין השעות  16:00-24:00בימי חול .המועצה תשתתף בעלות של  ₪ 15,000בחודש למשך
שנתיים ולאחר מכן מד"א תישא בעלויות לבדה .ראש המועצה פנה לשותפות  2000בבקשה לתמיכתם בהשתתפותם בעלות
המדוברת.
ה .ראש המועצה והחברה לפיתוח פועלים להבאת חברת הייטק אשר תקים את משרדיה בערבה .נציגי החברה סיירו היום
באזור התעשייה לצורך בדיקת התשתיות והתרשמו לחיוב ממצב התשתיות באזור התעשייה .אנו מקווים כי נצליח לקדם את
הנושא ומברכים על כך.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

